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 وتهويشه عليه -رحمه اهلل- البخارياإلمام جناية الحلبي على 
 الرحيم بسم اهلل الرمحن

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
 : أما بعد

 .(كما يزعمون)ر يف منتديات كل السلفيني ش  على مقال لعلي احلليب ن   فقد اطلعت  
َْعر َفة ف عل  الَقْلب  :)البخاري  قال اإلمام ": عنوانه 

 ".فكيف يفهم ها السلفي  إذا صدرت من سلفي؟؟ ؛( امل
بل وكل إمام من أئمة السللف وملنهم خليإل اإلسلالم ابلن تيميلة و يفهمو لا مالل فهلم احللليب،  ،كل سلفي: أقول

صللى اهلل -هنلا، ويشلإ إص صلدره التقلو  هلا " :-صلى اهلل عليه وسللم-بل يرون أ ا حق، كما يفهمون قول رسول اهلل 
 ".-عليه وسلم
ا من بلاو واحلد؛ إذ معلل قلول الرسلول مهكال  -صلى اهلل عليه وسلم- لرسولوقول ا -رمحه اهلل-فقول البخاري  

 .أن التقو  فعل القلب و فعل غإه ،"ويشإ إص صدره ،التقو  ها هنا": -صلى اهلل عليه وسلم-
َي ال-َعْن َعائ َشَة و   َهاَرض  ٌّ إ َص النَّليب    :قَاَلتْ  -لَّه  َعنلْ َياَن " :فَلَقلالَ  -َصللَّى اللَّله  َعَلْيله  َوَسللَّمَ -َجاَء أَْعرَاِب  تل َقبل ل لوَن الص لبلْ

لللْن قَللْ  َأوَ  -َصللللَّى اللَّللله  َعَلْيللله  َوَسللللَّمَ -فَلَقلللاَل النَّللليب    ؟َفَملللا نل َقلللبل ل ه مْ  حلللدي  البخلللاري ، "ب لللَل الرَّمْحَلللةَ أَْمل لللل  لَلللَل َأْن نَللللزََ  اللَّللله  م 
 .(7132)حدي  ومسلم ( 8995)

 .أن الرمحة حملها القلب، فقول البخاري من هذا الباو -صلى اهلل عليه وسلم-ومراد الرسول 
صلى اهلل عليله -قالت قدم ناس من األعراو على رسول اهلل  -رضي اهلل عنها- عن عائشة: مسلمصحيح ويف  
 :-صلللى اهلل عليلله وسلللم-فقللال رسللول اهلل  ،لكنللا واهلل مللا نقبللل :فقللالوا ،نعللم :فقللالوا ؟،ن صللبيانكمأتقبلللو : فقللالوا -وسللم

 ."من قلبل الرمحة" :بن منإاوقال  ،"أملل إن كان اهلل نز  منكم الرمحة وأ"
َْعر فَلة ف علل  :)قلوَل ملن يقلول -يف مواضلَع ملن كتبله-ذّم خيإل اإلسالم ابلن تيميلة  ": مث قال احلليب

، وبلنّي ( الَقْللب   امل
 ...-ومن لّف لّفهم-من املرجئة -أ ا من أقوال أهل البد   -رمحه اهلل-

 :-بعد تأصيل وبيان-رمحه اهلل-قال
ن لا ج  ََّلرَّد  َتْصلد يقا يف  اْلَقْللب  : َوب اْلْ ْمَلة  " له  ل لَّله   َفال َيْسََت يب  َمْن َتَدبلََّر َما يَلق ول  يف  َأنَّ الرَّج لَل و َيك لون  م ْمم   ِ ْْ َملَع بل 

 .َول َرس ول ه  َواْست ْكَبار ه  َعْن ع َباَدت ه  َوم َعاَداته َله  َول َرس ول ه  
للللل يف  اإلهَلللان  َكَملللا نَلَقلَللله  أَْهلللل  اْلَمَقلللاوت   ئَلللة  َعلَلللى َأنَّ َعَملللَل اْلَقْللللب  َدا   َلللَذا َكلللاَن رَيَلللاه إ  اْلم ْرج  لللنلْه مْ - َعلللنلْه ْم َوِل  : م 

 ": اْلَمَقاوت  " َعر ي  ؛ فَإ نَّه  قَاَل يف  ك َتاب ه  يف  األخْ 
َئة  يف  اإلهَان  َما ه َو؟ َوه ْم اثْلَنَتا َعْشَرَة ف ْرَقة  )  :اْ تَلَلَف اْلم ْرج 
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للنلْه مْ  -اْلف ْرقَللة  األوَص  للَو اْلَمْعر فَللة  ب اَللَّلله  َوب رَ :  -م  للْن ع ْنللد  اللَّلله  يَلْزع م للوَن َأنَّ اإلهَللاَن ب اَللَّلله  ه  يللع  َمللا َجللاَء م  َم  -س للول ه  ، َوَ 
ِ و   ب اْلَقْلب  َواْلَمَحبَّة  ل لَّله  َول َرس لول ه   -فَقطْ  َو  اْلَمْعر َفة  م ْن اإلقلْرَار  ب الل َسان  َواْْل  َوالتلَّْعظ ليم  َِل َملا َواْْلَلْوو  َواْلَعَملل  ، َوَأنَّ َما س 

 .ب إ هَان   ب اْلََْوار ح  فَلَلْيسَ 
 ."-رمحه اهلل-إص آ ر ما قاله-،.... "َوَزَعم وا َأنَّ اْلك ْفَر ب اَللَّه  ه َو اْلَْْهل  ب ه  

 
 : أقول
، وبللنّي أ للا مللن أقللوال أهللل !!؟"املعرفللة فعللل القلللب": فيهللا خلليإل اإلسللالم مللن يقللول أيللن هللي املواضللع اللل  ذمَّ  -3

 .البد  املرجئة
 

عللن خلليإل اإلسللالم و يتنللاول كللالم البخللاري مللن قريللب وو مللن بعيللد، وحاخللاه أن  ه  الللذي نقلتَللالكللالم هللذا  -7
وينكلرون أن  ،"اإلهان هلو املعرفلة" :إمنا يقصد خيإل اإلسالم املرجئة الذين يقولون ،كالم البخاريمال  الرد على به يقصد 

 .تكون األعمال من اإلهان
 

 "...وهذا حقٌّ  الصل  " :معلقا  على كالم خيإل اإلسالماحلليب مث قال 
 

 :أقول
 السلي ، وسلبب ذللل فهمله ، كملا أسلاء إص خليإل اإلسلالملقد أساء احلليب إص اإلمام البخلاري إسلاءة كبلإة  -3

، خمللالفني بللذلل "إن اإلهللان هللو املعرفللة": إذ ظللن أن قوللله هللذا هللو قللول غللالة املرجئللة الللذين يقولللون  ؛لكللالم هللذا اإلمللام
قللول القلللب  ؛قللول وعمللل واعتقللاد"فللون اإلهللان بأنلله عر  الللذين ي   ،عليلله أهللل السللنة واْلماعللة نصللوا الكتللاو والسللنة ومللا

 ."وعمل القلب واْلوارح، وأن اإلهان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ،واللسان
و القائم عللى األدللة والهاهلني ملن الكتلا ،واملرجئة على ا تالو أصنافهم خيالفون هذا التعريف الصحيح لإلهان

 .والسنة
وو ينكللره أي سلللفي عللرو  ،وو سلليما غال للم ،إن قللول اإلمللام البخللاري بعيللد كللل البعللد عللن أقللوال املرجئللة -7

 .قيد م يف اإلهان ريلة وتفصيال  منهج السلف وع
 .ه على نفسه باْلهلالو فهم احلليب السي  الذي ناد  فيوهذا خب

 .عليه و غبار فالبخاري يف هذا القول على منهج السلف 
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أَنَلا أَْعَلم ك لْم ب اللَّله  َوَأنَّ اْلَمْعر فَلَة  :-َصلَّى اللَّه  َعَلْيه  َوَسللَّمَ -بَاو قَلْول  النَّيب    ": ال هنافاملعرفة هنا هي العلم، ولذا ق 
َا َكَسَبْت قل ل وب ك مْ }ف ْعل  اْلَقْلب  ل َقْول  اللَّه  تَلَعاَص  ذ ك ْم ج   .{َوَلك ْن يل َما  

ثَلَنا حم َمَّد  ْبن  َساَلما قَاَل َأْ بَلَرنَا َعْبَدة  َعْن ه َشاما َعْن أَب يه  َعلْن َعائ َشلَة قَالَلتْ : قالمث  َصللَّى -َكلاَن َرس لول  اللَّله  " :َحدَّ
َلا ي ط يق لوَن قَلال وا إ نَّلا َلْسل -اللَّه  َعَلْيه  َوَسلَّمَ  لْن اأْلَْعَملال  ج  َنا َكَهْيَئت لَل يَلا َرس لوَل اللَّله  إ نَّ اللَّلَه قَلْد َغَفلَر لَلَل َملا إ َذا أََمَره ْم أََملَره ْم م 

لله  مث َّ يَلق للول  إ نَّ أَتْلَقللاك ْم َوأَ  َِللب  يف  َوْجه  َْ َِللب  َحلللَّ يل ْعللَرَو اْل ْْ للْن َذْنب للَل َوَمللا تَللَأ ََّر فَليَل للْم ب اللَّلله  أَنَللاتَلَقللدََّم م  صللحيح " "ْعَلَمك 
  .(72)حدي  " البخاري

اإلهللان قللول : الللذين يقولللون ،علللى طريقللة أهللل السللنة ،أن العلللم مللن أعمللال القلللوو -رمحلله اهلل-صللد البخللاري فق
حمبلة اهلل ورسلوله، و كلالعلم والتقلو  واإل لالا هلل   ؛نون ما هو من أعمال القلووبييف حال التفصيل ي   ، مثوعمل واعتقاد
من اهلل، فهذه وما جر  جمراها عندهم من أعمال القلوو، وكلهلا ملن واْلوو واْلشية  ،والرغبة والرهبة ،والتوكل على اهلل

 .أن العمل من اإلهاناإلهان، وخيالفهم يف ذلل املرجئة الذين ينكرون 
 ".اإلهان هو التصديق: "يف اإلهانأو يقولون يف تعر 

 .فهم حيصرون اإلهان يف املعرفة أو التصديق فقط
 .خيإل اإلسالم على كالم البخاري، وأن يلحق كالمه بكالم غالة املرجئةزل كالم لفمن الظلم واإلفل أن ين 

ن للا ج  ََّللرَّد  : َوب اْلْ ْملَللة  ": "انظللر إص قللول خلليإل اإلسللالم فَللال َيْسللََت يب  َمللْن تَللَدبلََّر َمللا يَلق للول  يف  َأنَّ الرَّج للَل و َيك للون  م ْمم 
ه  ل لَّه  وَ   ِ ْْ  ."ل َرس ول ه  َواْست ْكَبار ه  َعْن ع َباَدت ه  َوم َعاَداته َله  َول َرس ول ه  َتْصد يقا يف  اْلَقْلب  َمَع بل 

 
لتقريللر  "صللحيحه"الللذي  صللص كتابللا  مللن و رجللاء إلهللل زللوز أن يتعقللب كللالم اإلمللام البخللاري ا للارو لف: أقووول

الصحيحة  بالنصوا النبوية وصحابته الكرام والسلف الصاحل، ومأله -صلى اهلل عليه وسلم-اإلهان على منهج الرسول 
 .حل صار كتابه من أهم املراجع ألهل السنة وأئمتهم ،الرد على املرجئة وضمَّنه، 

 من أوضح األدلة على اْلهل واِلو ؟من احلليب أليس هذا العمل الشنيع  
 وحل من رائحة اإلرجاء؟ ،عقب كالم هذا اإلمام اْلليل الهيء قوله من الباطلتوهل زوز أن ي  

 
َئة  يف  اإلهَان  َما ه َو؟ َوه ْم اثْلَنَتا َعْشَرَة ف ْرَقة  : "نقل احلليب قول خيإل اإلسالم اآليت  :اْ تَلَلَف اْلم ْرج 

للنلْه مْ  -اْلف ْرقَللة  األوَص  يللع  َمللا َجلل:  -م  َم  للَو اْلَمْعر فَللة  ب اَللَّلله  َوب َرس للول ه  ، َوَ  للْن ع ْنللد  اللَّلله  يَلْزع م للوَن َأنَّ اإلهَللاَن ب اَللَّلله  ه  -اَء م 
ِ و   ب اْلَقْلب  َواْلَمَحبَّة  ل لَّله  َول َرس لول ه   -فَقطْ  َو  اْلَمْعر َفة  م ْن اإلقلْرَار  ب الل َسان  َواْْل  َوالتلَّْعظ ليم  َِل َملا َواْْلَلْوو  َواْلَعَملل  ، َوَأنَّ َما س 

 .ب اْلََْوار ح  فَلَلْيَس ب إ هَان  
 ".....اْلك ْفَر ب اَللَّه  ه َو اْلَْْهل  ب ه   َوَزَعم وا َأنَّ 
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 ."-رمحه اهلل-إص آ ر ما قاله-" :مث قال احلليب
 

 .إليها احلليب  أخارق ال  رَ سأذكر فرقة أ ر  من الف   اأنو : أقول
 

هو اْلهل به  يزعمون أن اإلهان هو املعرفة باهلل فقط، والكفر به: والفرقة الاانية من املرجئة  ": قال خيإل اإلسالم
[  21: املائلدة سلورة ] (إ نَّ اللّلَه ثَال ل   َثالَثَلةا ): ن قول القائلل إفقط، فال إهان باهلل إو املعرفة به، وو كفر باهلل إو اْلهل به، و 

ولكنلله و يظهلللر إو مللن كللافر، وذلللل أن اهلل كفلللر مللن قللال ذلللل، وأريلللع املسلللمون أنلله و يقوللله إو كلللافر،  ،للليس بكفللر
 . (2/855) "جممو  الفتاو " ،"موا أن معرفة اهلل هي ا بة له وهي اْلِو  هللوزع
 

وهللو  أن الصللالة ليسللت بعبللادة هلل،وأنلله و عبللادة إو اإلهللان بلله، ة هللذه الفرقللةأن مللن عقيللداإلسللالم وذكللر خلليإل 
 . نقص،وهو  صلة واحدة، وكذلل الكفرواإلهان عندهم و يزيد وو ي معرفته،
 ؟رهم أئمة السلفر  عقيدة البخاري يف اإلهان من جنس عقائد هموء الذين كفّ يا حليب أتأ

النصلوا اآليلات القرآنيلة و قائمة عللى  ،حاله باثنني وأربعني بابا   "كتاو اإلهان"وضع البخاري كتابا  باسم ولقد 
 :هرها بقولصدَّ  ،النبوية

ْسللاَلم  َعلَللى َ ْللسا " :-ْيلله  َوَسلللَّمَ َصللَّى اللَّلله  َعلَ -َوقَلللْول  النَّلليب    إلهللانابَلاو "  َ اإْل  َوه لَو قَلللْولل َوف ْعلللل َويَز يللد  َويَلللنلْق ص   ،"ب لي 
َده لْم ه لد   َوالَّذ يَن اْهتَلَدْوا زَا{}َويَز يد  اللَّه  الَّذ يَن اْهَتَدْوا ه د  {}َوز ْدنَاه ْم ه د  {}ل يَلْزَداد وا إ هَان ا َمَع إ هَا   مْ }قَاَل اللَّه  تَلَعاَص 
للْم زَاَدتْلله  َهللذ ه  إ هَان للا َفَأمَّللا الَّللذ يَن آَمن للوا فَلللزَاَدتْله ْم إ هَان للا}َوقَلْول لله  {َويَلللْزَداَد الَّللذ يَن آَمن للوا إ هَان للا{}َوآتَللاه ْم تَلْقللَواه مْ  َوقَلْول لله  َجلللَّ {أَي ك 

للْم إ وَّ إ هَان للا َوَتْسللل يم ا}َوقَلْول لله  تَلَعللاَص {فَاْ َشللْوه ْم فَلللزَاَده ْم إ هَان للا}ذ ْكللر ه   هَللان  {َوَمللا زَاَده  للْن اإْل  ْْا  يف  اللَّلله  م  َواحلْ للب  يف  اللَّلله  َوالْللبل 
َمَلَها اْسللَتْكَمَل إ نَّ ل إْل هَللان  فَلللرَائ َا َوَخللرَائ َع َوح للد ود ا َوس للنَلن ا َفَمللْن اْسللَتكْ " :وََكتَللَب ع َمللر  بْللن  َعْبللد  اْلَعز يللز  إ َص َعللد ي  بْللن  َعللد ي  

هَاَن فَإ ْن أَع ْش َفَسأ بَليل نل َها َلك ْم َحلَّ تَلْعَمل وا ْلَها َلَْ َيْسَتْكم ْل اإْل  هَاَن َوَمْن َلَْ َيْسَتْكم  َا َوإ ْن أَم ْت َفَما أَنَلا َعلَلى ص لْحَبت ك ْم  اإْل  ِب 
َر يصا   ."ِب 

هَلان  ك ل له  َوقَلاَل {ْليب  َوَلك ْن ل َيْطَمئ نَّ قلَ }َوقَاَل إ بْلرَاه يم    َوقَاَل م َعاذل اْجل ْس ب َنا نل لْمم ْن َسلاَعة  َوقَلاَل ابْلن  َمْسلع ودا اْلَيق لني  اإْل 
َناكَ {َخرََ  َلك مْ }اْبن  ع َمَر َو يَلبلْل غ  اْلَعْبد  َحق يَقَة التلَّْقَو  َحلَّ َيدََ  َما َحاَك يف  الصَّْدر  َوقَاَل جم َاه دل  يَلا حم َمَّلد  َوإ يَّلاه  د ين لا  َأْوَصيلْ

ا َوقَاَل اْبن  َعبَّاسا  د  َهاج ا}َواح  نلْ ْرَعة  َوم   .(3/39" )صحيح البخاري" ،"َسب يال  َوس نَّة  {خ 
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، ومعله طائفلة ملن أهلل احللدي  والسلنة، وِللم أدللتهم، و لالفهم أنلاس واحلدا   وهو ير  أن اإلهلان واإلسلالم خليئا  
للمصلليب أجللران، وللمخطلل  أجللر  ،مسللائل اوجتهللادهللذه مسللألة تاذبتهللا األدلللة تللد ل يف مللن أهللل احلللدي  والسللنة، ف

 .واحد
 :إ  القارئ أن اإلمام البخاريف
 .ل ويزيد وينقصفعبأنه قول و  ،طليعة أبواو اإلهانيف اإلهان يف هذا الباو الذي عقده  عّرو -3
 .وساق األدلة من القرآن كما تر   -7
 . اهلل والبْا يف اهلل من اإلهانواحلب يف: مث قال -1
 .وحدودا  وسننا   ساق فيه كالم عمر بن عبد العزيز الذي صرّح فيه بأن لإلهان فرائا وخرائع، -5
هلو املعرفلة فقلط، وملنهم ملن يقلول هلو  :اإلهان خيء واحد، فملنهم ملن يقلول :ويف هذا رد منه على من يقولون 

: من اإلهان، ويشإ بقول عملر بلن عبلد العزيلز نفرائا والشرائع واحلدود والسنفقط، وينكرون أن تكون هذه ال يقدتصال
 ".فقد استكمل اإلهان، ومن َل يستكملها َل يستكمل اإلهان (أي تلل األعمال)فمن استكملها "

 .ينقصأنه قول وفعل ويزيد و  :كما ذكر يف صدر كالمه هنا  ،إص قول أهل السنة بزيادة اإلهان ونقصانه يشإ به 
أو وهللو  ؛عللى املللذهب احلللق يف اإلهللانوغإهللا فكلم تللر  عنللد هللذا اإلمللام ملن التأكيللدات واوسللتدول باآليللات  

 .مذهب أهل السنة واْلماعة
 

هَان   " :اته الكاإة لإلهانيبقال البخاري ضمن تبو   ".بَاو أ م ور  اإْل 
َّ أَ }َوقَللْول  اللَّله  تَلَعلاَص : "مث قال  َّ َملْن آَملَن ب اللَّله  َواْليَللْوم  لَلْيَس الْله  ْْلر و  َوَلك لنَّ الْله  ْن تل َول لوا و ج لوَهك ْم ق بَلَل اْلَمْشلر ق  َواْلَم

للر  َواْلَماَلئ َكللة  َواْلك تَللاو  َوالنَّب ي للنَي َوآتَللى اْلَمللاَل َعلَللى ح ب لله  َذو ي اْلق للْرََ َواْلَيتَللاَمى َواْلَمَسلل للب  اآْل   للائ ل نَي َويف  اك نَي َوابْللَن السَّ يل  َوالسَّ
لنَي اْلبَلْأس  أ ولَئ لَل الَّلذ يَن  الر قَاو  َوأَقَاَم الصَّلاَلَة َوآتَلى الزََّكلاَة َواْلم وف لوَن ب َعْهلد ه ْم إ َذا َعاَهلد وا َوالصَّلاب ر يَن يف  اْلَبْأَسلاء   َِّلرَّاء  َوح  َوال

 .اآْليَةَ {َح اْلم ْمم ن ونَ َقْد أَفلْلَ {}َصَدق وا َوأ ولَئ َل ه ْم اْلم تلَّق ونَ 
ثَلَنا س َلْيَمان  ْبن  ب اَللا  - 9 ثَلَنا أَب و َعام را اْلَعَقد ي  قَاَل َحدَّ ثَلَنا َعْبد  اللَّه  ْبن  حم َمَّدا قَاَل َحدَّ  َعْن َعْبد  اللَّه  بْلن  د ينَلارا َحدَّ

َي اللَّه  َعْنه   ت وَن خ ْعَبة  َواحْلََياء  خ ْعَبةل " :َعْن النَّيب   َصلَّى اللَّه  َعَلْيه  َوَسلََّم قَالَ  َعْن َأِب  َصال حا َعْن َأِب  ه َريْلَرَة َرض  عل َوس  ِْ هَان  ب  اإْل 
هَان    .""م ْن اإْل 

 
اإلهللان  :فمللن أنللوا  اإلهللان القللليب ،ن اإلهللانه هنللا يتِللمّ الللن أنواعللا  مللن أعمللال اللله ، و فهللذا الللنص القللرآ  تِللمَّ 

وعلللى  ،ن عقائلدواإلهلان باملالئكللة، واإلهلان بالكتللب الل  أنزِلللا اهلل عللى رسللله، وهلي تتِللمَّ  ،واإلهللان بلاليوم اآل للر ،بلاهلل
 .رأسها توحيد اهلل وإ الا الدين له، ونبذ الشرك باهلل
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هم، وَل يلللذكر وذكلللر لنللا قصصلللهم ملللع أمهللم، وملللنهم ملللن َل يللنص اهلل عللللى أ لللائ ،اهلل علللليهم واإلهللان بلللالنبيني ملللن نللصَّ 
للنلْه ْم َمللْن َقَصْصللَنا َعَلْيللَل ): تعللاص قصصللهم مللع أقللوامهم، فيَّللب علينللا اإلهللان ِبللم، قللال للْن قَلْبل للَل م  َوَلَقللْد أَْرَسللْلَنا ر س للال  م 

نلْه ْم َمْن َلَْ نَلْقص ْص َعَلْيلَ   .(َوم 
 .ل اْلوارحومن أعمال اله واإلهان إقامة الصالة وفيها اْلمع بني أعمال القلوو وأعما 
ومن أعمال اله إيتاء املال من زكاة ونفقات واجبة ومستحبة على األصناو املذكورة، وذلل من أعمال اْللوارح،  

  .وهي من اإلهان
 .ومنها الوفاء بالعهود، وهو من أعمال القلوو واْلوارح

، هذا الصله يف ، والِراء املرض، وحني البأس وقت خدة القتال يف سبيل اهللروالصه يف البأساء وهي خدة الفق 
 .من أعمال القلوو هذه األحوال

 
فيهلا هلل، خلهد اهلل ِللم بالصلدق يف  وافالذين يقومون ِبذه األعمال القلبية والبدنية عللى األوجله املشلروعة وأ لصل

 .لتقو  من أعمال القلوو العظيمةوالصدق وا ،وخهد ِلم بأ م هم املتقون ،إها م وبرهم
 

، -صلللى اهلل عليلله وسلللم-عللن النلليب  -رضللي اهلل عنلله-مث أورد اإلمللام البخللاري يف هللذا البللاو حللدي  أِب هريللرة 
هَان   " :قال ت وَن خ ْعَبة  َواحْلََياء  خ ْعَبةل م ْن اإْل  عل َوس  ِْ هَان  ب   . "اإْل 

اإلهلان بِلع  " :من طريق أِب صلاحل علن أِب هريلرة مرفوعلا ، وفيله( 18)حدي  " صحيحه"ورواه اإلمام مسلم يف 
 ."وسبعون خعبة واحلياء خعبة من اإلهان

وأدناهلللا  ،فأفِللللها قلللول و إلللله إو اهلل ،أو بِلللع وسلللتون خلللعبة ،اإلهلللان بِلللع وسلللبعون : "ويف روايلللة أ لللر  عنللله 
 ".واحلياء خعبة من اإلهان ،إماطة األذ  عن الطريق

 
ملن العلملاء يف خلرحه عللى صلحيح البخلاري عنلد   ملن سلبقهاحلافظ ابن حَّر هذه اْلصال من أقوال  صَ وقد ْلّ 

 : -رمحه اهلل-عب املذكورة، فقال كالمه على حدي  الش  
 وأعمللال ،اللسللان وأعمللال ،مللا أذكللره وهللو أن هللذه الشللعب تتفللر  عللن أعمللال القلللب أوردوهوقللد ْلصللت مللا  "
ويد ل فيه اإلهان بذاته  ،اإلهان باهلل :وتشتمل على أربع وعشرين  صلة ،دات والنياتالقلب فيه املعتق فأعمال ،البدن

 .واإلهللان جالئكتلله وكتبلله ورسللله والقللدر  للإه وخللره .واعتقللاد حللدو  مللا دونلله ،وصللفاته وتوحيللده بأنلله للليس كماللله خلليء
وحمبلة  .واْلنلة والنلار ،والصلرا  ،وامليلزان ،حلسلاووا ،والنشور ،والبع  ،ويد ل فيه املسألة يف القه ،واإلهان باليوم اآل ر

 .واتبلا  سلنته ،ويلد ل فيله الصلالة عليله ،واعتقلاد تعظيمله ،-سللمصلى اهلل عليه و -وحمبة النيب  .واحلب والبْا فيه .اهلل
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 ،القِللاءوالرضللا ب ،والصلله ،والوفللاء ،والشللكر ،والرجللاء ،واْلللوو ،والتوبللة .ويللد ل فيلله تللرك الريللاء والنفللاق ،واإل للالا
وتلرك  ،وترك احلقد .وترك احلسد .وترك الكه والعَّب .والتواضع ويد ل فيه توقإ الكبإ ورمحة الصْإ .والرمحة ،والتوكل
 .والللدعاء .وتعللم العللم وتعليمله ،وتلالوة القلرآن ،الللتلفظ بالتوحيلد :اللسلان وتشلتمل عللى سلبع  صلال وأعملال .الِْلب

منهلللا ملللا خيلللتص  ،البلللدن وتشلللتمل عللللى  لللان وثالثلللني  صللللة وأعملللال .نلللاو اللْلللوواجت ،واللللذكر ويلللد ل فيللله اوسلللتْفار
والصلالة فرضلا  ،وسلَت العلورة ،ويد ل فيه اجتناو النَّاسلات ،وحكما   التطهإ حسا   :باألعيان وهي  س عشرة  صلة

 ،واحلللج .ضللا ونفللالوالصلليام فر  .الِلليف وإكللرامواْلللود ويللد ل فيلله إطعللام الطعللام  .وفللل الرقللاو ،والزكللاة كللذلل ،ونفللال
والوفلاء  ،والفلرار باللدين ويلد ل فيله اِلَّلرة ملن دار الشلرك ،والتملاس ليللة القلدر ،واوعتكلاو ،والطلواو ،والعمرة كلذلل

والقيلللام  ،التعفللف بالنكللاح :ومنهللا مللا يتعلللق باوتبللا  وهللي سللت  صللال .وأداء الكفللارات ،هللانيف األ والتحللري ،بالنللذر
ومنهلا ملا  .الرفق بالعبيدو  ،وطاعة السادة ،وصلة الرحم ،وتربية األوود ،وفيه اجتناو العقوق ،الوالدينوبر  ،ِبقوق العيال

واإلصللالح بللني  ،وطاعللة أوا األمللر ،ومتابعللة اْلماعللة ،مللع العللدل بللاإلمرةالقيللام  :وهللي سللبع عشللرة  صلللة بالعامللةيتعلللق 
 . ل فيه األمر بلاملعروو والنهلي علن املنكلر وإقاملة احللدودواملعاونة على اله ويد .ويد ل فيه قتال اْلوارج والبْاة ،الناس
وفيه ريع املال  ،وحسن املعاملة .اْلار وإكرام .والقرض مع وفائه .ومنه أداء اْلمس ،وأداء األمانة .ومنه املرابطة ،واْلهاد
 .األذ  علن النللاس وكلف .وتشلميت العلاطس .ورد السللالم واإلسلراوومنله تلرك التبلذير  ،امللال يف حقلله وإنفلاق .ملن حلله

ما  أفرادوسبعني  صلة باعتبار  وهكن عدها تسعا   ،فهذه تسع وستون  صلة .األذ  عن الطريق وإماطةواجتناو اللهو 
 (.3/85) "فتح الباري" ،"ضم بعِه إص بعا ما ذكر واهلل أعلم

 
ويللممن ِبللا  ،عانيهللا ويفقههللاوالبخللاري حللني يللورد اآليللات واألحاديلل  املتعلقللة باإلهللان وغللإه، هللو يعلللم م: أقووول

 .أكار منا جراحل
هللو يللممن بلله وجللا فيلله مللن خللعب اإلهللان املتعلقللة  وردهواحلللدي  الللذي أ ،دهللا يف هللذا البللاوومنهللا اآليللة اللل  أور 

 .القلب واملتعلقة باللسان واملتعلقة باْلوارحب
 .من صحيحه "كتاو اإلهان"أوردها اإلمام البخاري يف من األبواو ال  و 

 :قوله
 .من اإلهان أن حيب أل يه ما حيب لنفسه -3
 .من اإلهان -صلى اهلل عليه وسلم-حب الرسول  -7
 .حالوة اإلهان -1
 .عالمة اإلهان حب األنصار -5
 .بايعو  على أن و تشركوا باهلل خيئا   -8
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 .من الدين الفرار من الفنت -8
 ."باهلل أنا أعلمكم": -صلى اهلل عليه وسلم-قول النيب  -2
 .من كره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذو يف النار -5
 (.واللسان أي أعمال القلوو واْلوارح)تفاضل أهل اإلهان يف األعمال  -9
 .احلياء من اإلهان -32
 .عالمة املنافق -33
 .وو يكفر صاحبها إو بالشرك ،املعاصي من أمر اْلاهلية -37
 .هانقيام ليلة القدر من اإل -31
 .اْلهاد من اإلهان -35
 .تطو  قيام رمِان من اإلهان -38
 .صوم رمِان احتسابا  من اإلهان -38
 .أحب الدين إص اهلل أدومه -32
 .زيادة اإلهان ونقصانه -35
 .اتبا  اْلنائز من اإلهان -39

 ملنه يلممن بلأن كلل واحلدة ملنهن ألنل؛ اإلهلانأبلواو انظر إص أقواله يف هذه اْلصال يف هذه األبواو وغإها من 
 .اإلهان، وليست هي اإلهان كله، كما يعتقد غالة املرجئة بأنه هو املعرفة أو التصديق

 
 :، بقوله(املعرفة فعل القلب) -رمحه اهلل–قول اإلمام البخاري  وتعقب احلليب

ْعر َفة:)قوَل من يقول -يف مواضَع من كتبه-ذّم خيإل اإلسالم ابن تيمية  "
َ
أ لا  -رمحله اهلل-، وبلنّي ( ف عل  الَقْلب   امل

 ".-ومن لّف لّفهم-من املرجئة -من أقوال أهل البد  
 ..وهذا حقٌّ  الصل  : "يف الفرقة األوص من املرجئةالسالف مث قال احلليب بعد حكايته لكالم خيإل اإلسالم 

 :حيح منهإذا قال هذه الكلمة عاَل سلفي ، أو خخص سلفي ؛ فما املوقف الص :ولكنْ 
 !هل نتهمه باإلرجاء؟ -3
 !هل نسيء به الظن؟ -7
 ".!و حنمل جممله على مفصله؟: هل نقول -1
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فلللاملوقف الصلللحيح منللله احَتامللله وو زلللوز ا امللله  ،إذا قلللال هلللذه الكلملللة علللاَل سللللفي أو خلللخص سللللفي: أقوووول
 ،حلل للو قاِللا غلإ سللفي ،ب وو ملن بعيلدألن هذه الكلمة و عالقلة ِللا باإلرجلاء ملن قريل به، وو يساء الظن ،باإلرجاء

 .فال زوز أن يرمى أو يتهم باإلرجاء
عي السلللفية، ويعلرو تعريللف السللف لإلهللان بأنله قللول وعمللل إلهلان هللو املعرفلة بللاهلل وهللو يلدَّ ا: "أملا لللو قلال قائللل

 .واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية
 .فهذا يساء به الظن ويرمى باإلرجاء

دعى إص التوبة من هلذه الِلاللة الكله  الل  تصلادم نصلوا هذا القول هو قول غالة املرجئة، وي  إنَّ : ويقال له 
 .ذر منه وأمر ِبَّرانهالكتاو والسنة ومنهج السلف الصاحل، فإن أعلن توبته وإو ح  

ملن أهلل البلد   وو يدعو إص محل جمملله عللى مفصلله إو ميلع متالعلب حملارو مللنهج السللف ومللواقفهم احلازملة 
 .والِالل

 
إذ جلاءه  ،ملن معبلد اْلهلي، وملن خلاركه يف القلول بالقلدر -ملارضلي اهلل عنه-انظر إص موقف عبد اهلل بن عملر 

أبللا عبللد الللرمحن إنلله قللد ظهللر قبلنللا نللاس يقللر ون  " :فقللال للله حيللب بللن يعمللراحلمللإي حيللب بللن يعمللر ومحيللد بللن عبللد الللرمحن 
فلإذا لقيلت أولئلل فلأ ههم " :قلال ،وأن األملر أنلف ،وأ لم يزعملون أن و قلدر ،ر ملن خلأ موذك ،القرآن ويتقفرون العلم

فأنفقله ملا قبلل اهلل منله  واللذي حيللف بله عبلد اهلل بلن عملر للو أن ألحلدهم مالل أحلد ذهبلا   ،أ  برئ منهم وأ م بلرآء ملي
 ."حل يممن بالقدر

 (.5)، رقم "، صحيح مسلمان واإلحسانيف اإلسالم واإله -عليه السالم- مث ساق حدي  جهيل
 

 ؟على املفصل اجململ ملومن طالبه من السلف من الصحابة وغإهم ِب على املفصل؟ اجململ أين محل
 .من داود الظاهري معروو -ومنهم اإلمام أمحد-وموقف علماء السنة 
 : يف تررية داود الظاهري (7/38)قال الذهيب يف امليزان 

يف أملره، وأنله  يحممد بن حيب الذهل كتب إاَّ : أمحد فمنعه وقال اإلمامعلى  ود أراد الد ولَ وقد كان دا: قلت   "
 .زعم أن القرآن حمد ، فال يقربي

 .يا أبا عبداهلل، إنه ينتفى من هذا وينكره: فقيل
 .حممد بن حيب أصدق منه: فقال

يف بيتلله  يداود بللن عللل راهويلله ملللا  للع كللالمَ حللدثنا حممللد بللن إبللراهيم النيسللابوري أن إسللحاق بللن :  يذوقللال املللرو 
 .ه، وأنكر عليهوثب وضربَ 
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 .القرآن حمد ، ولفظي بالقرآن خملوق: داود يقول  عت  : وقال حممد بن احلسني بن صبيح
 .القرآن حمد : خهد عليه اثنان أنه قال كان داود قد  رج إص ابن راهويه فتكلم بكالما :  ذوقال املرو 

 كافر، فوخبه أبو زرعلة، مث قلالداود  : الرمحن بن  راش كنا عند أَ زرعة فقال عبد: يالهدع قال سعيد بن عمرو
، هذا الشافعي و أعلم يءتَّأ إص الكالم فما يف يدك منه خمن كان عنده علم فلم يصنه وَل يقتصر عليه، وال: أبو زرعة

قتصلر عللى ملا املن ذللل إو ديانلة، تلر  داود للو قلد أحلدثوه، و أر  امتنلع  اللذيمن هذا الفِلول  يءتكلم يف كتبه بش
  ، لقللد قللدم مللن نيسللابورالعلللم لظننللت أنلله يكمللد أهللل البللد  ملللا عنللده مللن البيللان واآللللة، ولكنلله تعللدّ  يقتصللر عليلله أهللل  

فكتب إص حممد بن رافع، وحممد بن حيب، وعمرو بن زرارة، وحسني بن منصور، ورياعة جا أحد  هناك، فكتملت ذاك 
هلذا كتلب إص حمملد : بلن أمحلد أن يتلطلف لله يف اوسلتئذان عللى أبيله، فقلالعواقبه، فقدم بْلداد، فكللم صلاحل  من وفا 

 ."بن حيب أنه زعم أن القرآن حمد  فال يقربي
، وملع بْلداديف وإليله انتهلت رياسلة العللم ولله مملفلات كالإة يف السلنة،  ،احللدي  فهذا داود كان ملن كبلار علملاء 

جممللله علللى مفصلله؛ ألنلله كللان  كبللار أهللل السلنة  بّدعلله أهلل السللنة، ومللا محلل( أي خملللوق)قللال القللرآن حملد   هلذا كللله مللا
 .التمييع والتِييعوغالة املداهنني ، كما يقوله غالة سلفيا  

 
 .ل عليهو الد ب وَل يأذن له ،فلم يصدقه ،قال ِبذه البدعة هإص اإلمام أمحد معتذرا  ومنكرا  أنداود وجاء 
ومحلل رايتله أدعيلاء السللفية ومحلاة البلد   ،مث كفلوا عنله ،محلل اجململل عللى املفصلل اللذي ا َتعله أهلل األهلواء فأين

 ؟؟من غالة التمييع وأهلها
وهموء أئمة السنة يملفون عشرات اجمللدات يف اْلرح والتعديل، وهي مليئة َرح أهل البد  والِلعفاء والكلذابني، 

بدعي، وَل يعارضهم و أهل السنة وو أهل البد  ِبذا املنهج الباطل الذي ا َت  يف هلذا العصلر وو تد أثرا  ِلذا املنهج ال
 .للدفا  عن أهل الِالل

فإذا كان هذا املنهج هال العدل فإنه يلزم عليله بلأن سللفنا الصلاحل ملن حملدثني وفقهلاء وململفني يف العقائلد وغإهلا  
 .بت اهلل  صومهم املخالفني ملنهَّهم وأصوِلم وكافأهم جا يستحقونخاهم مث حاخاهم، وكاكانوا أهل ظلم وغلو، ح

 
 :قال احلليب

 (:صحيحه)قال اإلمام البخاري يف " 
؛ ل َقول  اهلل «أَنَا أَْعَلم ك ْم ب اهلل»: -صلى اهلل عليه وسلم-باو  قَلْول  النَّيب    - َْعر َفَة ف عل  الَقْلب 

 :-تعاص-، َوَأنَّ امل
َا َكَسَبْت ق لوب ك مَوَلك ْن يل مَ ) ذ ك ْم ج   (.ا  
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م، قال - ثَلَنا حم َّمد  بن  َسالَّ صلى –كان رسول  اهلل : َأْ بَلَرنَا َعْبَدة ، عن ه شام، عن أبيه، عن عائشَة، قاَلت: َحدَّ
، إنَّ اهلَل قد َغَفَر -يا رسوَل اهلل-َل إنَّا َلْسَنا َكَهْيئَت  : إذا أََمَره م، أََمَره م م ن األعمال  جا ي ط يق ون، قالوا -اهلل عليه وسلم

َِب  يف َوْجه ه ، مث َّ يقول   َْ َِب  حلَّ يل ْعَرَو ال ْْ  .«إنَّ أتقاك م وأْعَلَمك م باهلل أنا»: لَل ما تقدََّم م ن َذْنب َل وما تَأ ََّر، فيَل
 ."قلبفعل الاملعرفة : "لقد استدل اإلمام البخاري باآلية واحلدي  على صحة قوله:أقول

، وو نللدري عليلله  تناقشلله وتسللق األدلللة علللى بطللالن قوللله وصللواو اعَتاضلللَلوأنللت تللر  أن قوللله باطللل فلمللاذا  
 :ملاذا أوردت كالم ابن عايمني اآليت

هلو  -صللى اهلل عليله وسللم- أعلم نلا بلاهلل، وإذا كلان -صللى اهلل عليله وسللم- هذا مَّا و خلَّ فيه؛ فرسول  اهلل"" 
نا إهانا  به؛ ألنَّه  ك لَّما َقو َيت املعرفة  باهلل قو َي اإلهان  بهأعلَمنا باهلل  . فهو أخد 

 راد  
َبنيَّة  على التَّشخيص، والتََّّزئة: ه نا وامل

، و املعرفة  امل ، وعلى اوحَتام  َبنيَّة  على التَّعظيم 
وما أخلبَه ذللل -املعرفة  امل

 .-مَّا قد يَر د  على بعا  طلبة  الع ْلم  
ا ي َشر ح وَن َجَسَد آَدم ي   فهموء   فات  اهلل قام وا يل َفت ت ونَه  كأمنَّ  .-نسأل  اهلَل العافيةَ -إذا َمرَّ عليه م ص 
للن النَّلاس   هلذا الل  هللذا الص لْنف  م  َلَوَجللْدَت أنَّ إهلاَن الَعَّللوز  : و يزيلد  الَقْلللَب إهانلا ، بللل إنَّلَل لللو َرَجْعلَت إص إهللان  م 

 .  منه ، و إل م نه  يف التَّعظيم  أقوَ 
 راد  
، واِلَْيبَلة  م لن اهلل : ه نا فامل ، واوحلَتام  س لبحانَه  -، واحلَتام  َجَناب له  -علزَّ وجللَّ -املعرفلة  املبنيَّلة  عللى ا بَّلة ، والتَّعظليم 

؛ ألنَّه  ك لََّما َقو َيت معرفت ل با-وتعاص حَمبَّة  لله، وإذا  ْزَدْدتَ ا: -عزَّ وجلَّ -هلل وَمعا   صفات ه  ، فهذ ه  هي ال  َتزيد  يف اإلهان 
، واإلنعللام  منلله   ، وإذا ذََكللْرَت أوصللاَو -عللزَّ وجلللَّ -اْزَدْدَت حَمبَّللة  للله : علللى َ ْلق لله   -س للبحانَه  -ذََكللْرَت أوصللاَو اإلحسللان 

 ".إص اهلل بَلنْيَ اْلوو  والرَّجاء  اْزَدْدَت َ وفا  منه ، فَتََّْمع  يف َسْإ َك : الس لطان والَعَظَمة  
 

ألنه عرو بطالن كالم اإلمام البخاري كما عرفتله أنلت؟  ؛فهل يف كالم ابن عايمني اعَتاض على اإلمام البخاري
للتأكيلد  ه  فيله املرجئلة وكشلف علوارهم فسلقتَ  كيلد لكلالم خليإل اإلسلالم اللذي ذمَّ تأ -رمحله اهلل-وهل يف كالم ابن عايملني 

  لنا ذلل؟فهمل، بني   ولبيان عمق
م ه وخلللرحه وبيلللان ملللا يقتِللليه كلللالملللني إو احلللَتام كلللالم البخلللاري وإقلللرار القلللارئ و يفهلللم ملللن كلللالم ابلللن عاي فلللإن

 .البخاري واستدوله على قوله باآلية الكرهة واحلدي  الشريف
 

 :مث تعليقل على كالم العالمة ابن عايمني بقولل
 :قلت   " 

 ..يف أهل العلمهكذا العلم من أهل العلم 
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 "...وهذا هو املوقف احلق حنو أهل احلق
هل تريد ِبذا الكالم تأكيد أن ابن عايمني فهم أن كالم البخاري من جنس كالم غالة املرجئة لكنه انطالقلا  منله 

تعتقللد ملن محلل اجململل علللى املفصلل قلال هلذا الكللالم الرائلع اللذي َل يشللر فيله أد  إخلارة إص بطلالن كللالم البخلاري كملا 
فأنلا أعلَتو بلالعَّز  ، ذللل ووضلحه لنلا ملن كالمله نفسلهد ذللل يف ابلن عايملني وكالمله فبلني  أنت بطالنه، إن كنت تعتق

  .-رمحه اهلل–أنت من كالم العالمة ابن عايمني  ه  عن إدراك ما أدركتَ 
 ".فدعي من بنّيات الطريق  *** فهذا احلق ليس به  فاء  ": فإنل قلت

 ا احلق الذي َل خيف عليل؟ للقراء هذفبني  
 .وإو فدعنا من بنيات الطريق

وأ إا  فأهل السنة من عهد البخاري إص يومنا هذا َل يفهموا ملن كلالم البخلاري ملا فهمله هلذا احللليب اللذي يلر   
نها ختفللى كاللإا  وكاللإا  احلللق بللاطال  والباطللل حقللا ، يرافللق ذلللل منلله العنللاد واملكللابرة يف حقللائق واضللحة وضللوح الشللمس،ولك

  .على العميان
 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 كتبه

 ربيع بن هادي عمإ املد لي
 هل72/1/3511


